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Ameaças à segurança hídrica!
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Δ Variáveis 
climáticas 

(temperatura,  
precipitação...)

Desenvolvimento 
sócio econômico

Sistemas Naturais
Terrestres/

Atmosféricos

Δ Recursos Hídricos
Δ ecossistemas 

terrestres e 
aquáticos

Δ População (Estilo de vida)
Δ Eficiência de uso da água

Δ Infraestrutura hídrica
Δ Uso do solo



Problemas 

quantitativos

Problemas

qualitativos

Atlas Conjuntura –
ANA, 2013
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Previsões p/o BRASIL!

Trabalho realizado em

2010 com previsão para

2015

Disponibilidade hídrica

x crescimento

populacional x

infraestrutura

55% municípios;

Investimento de R$ 

22bilhões;

139 milhões de

pessoas afetadas

ANA, 2010
16:26
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Antes de 2015...
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Integrada e dinâmica!

Riscos aceitáveis às 
interações entre:

Hidrologia

Ecossistema

Sociedade

Abrange múltiplas questões: 
política de recursos hídricos  hidrologia e suas 
influências na sociedade e ecossistemas; 

[Bakker, 2012; Scott et al. 2013; Montanari et al., 2013; Zeitoun, 2011; Grey and Sadoff, 2007]
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Avaliação da 
SEGURANÇA HÍDRICA



ETAPAS DE TRABALHO

Etapa 1
Baseline 
conceitual

Etapa 2
Esquema 
determinístico

Etapa 3
Esquema 
estocástico

Foco em diferentes escalas
Aspectos políticos e hidrológicos.

16:26

7



ETAPA CONCEITUAL
Política e 

Alocação de 
Recursos
Hídricos

Experiências 
em 

transposição 
hídrica

Soluções
adaptativas

Eureka!
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Fu
n

d
am

en
to

s -Bem público; 

-Valor econômico; 

-Consumo humano e a 
dessedentação animal; 

-Usos múltiplos; 

-Bacia hidrográfica; 

-Gestão  
descentralizada (Poder 
Público, usuários e 
comunidades)

In
st

ru
m

e
n

to
s Planos de RH; 

Enquadramento de 
uso dos corpos de 
água em classes

Outorga dos direitos 
de uso; 

Cobrança pelo uso; 

Sistema de 
Informações sobre 
Recursos Hídricos. 

In
st

it
u

iç
õ

e
s Conselho Nacional

Conselho Estadual

Comitês de bacia

Agências de bacia

Órgãos executores 
(Federal, Estadual)

GESTÃO PARTICIPATIVA , DESCENTRALIZADA E INTEGRADA!!!
Inspirada no modelo francês (France, 1992)
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Fonte: Gupta, HV; SWAN 2013
POLÍTICA NACIONAL 

DE RECURSOS 
HÍDRICOS NO BRASIL 
(Lei federal 9433/97)



TRANSPOSIÇÃO 
HÍDRICA EM/ENTRE 

BACIAS

Importância
História
Experiência de gestão participativa
Ações pós-operação  do projeto
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Complexa e fragmentada
Rivers and Harbors (1899); 
Reclamation act (1902); 
Flood Control act (1917); 
Federal Power act (1920); 
Wild and Scenic Rivers Act 
(1968); 
National Water Commission Act 

(1968); 
National Environmental Policy 
Act - NEPA (1969); 
Water Resources Development 
Acts (1970s; 2013); 
Endangered Species Act (1973); 
and the 
Clean water Act (1977)…

ASPECTOS POLÍTICOS DA GESTÃO
DE RECURSOS HÍDRICOS NOS EUA

16:26
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Gestão inspirada em experimentos pilotos
Gestão adaptativa: Instituições c/ funções maleáveis
Governo federal: qualidade da água (ex: EPA)
Governos Estaduais: quantidade da água
Águas superficiais/subterrâneas/conjunta



SISTEMA DE ALOCAÇÃO DE 
ÁGUA NOS EUA (por Estado)

“riparian doctrine”
•Colonização inglesa
•Ajuste contínuo de outorgas
•A escassez é compartilhada; 
•Instável! 
“prior appropriation doctrine”
•Campos de mineração
•“first in time first in right”
•Estabilidade dos usuários
Atualmente: Pure riparianism; Regulated riparianism; 
Pure prior appropriation;  Mixed riparian-appropriation16:26
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Colorado River Aqueduct 

Central Arizona Project 

Coachella Canal and All American Canal 

Wellston-Mohawk Canal 

Alamo Canal and  Tijuana-Colorado River Aqueduct

Adams Tunnel 
(part of Colorado-Big Thompson Project)

Government Highline Canal 

Mode Canal 

From Parker dam

From Imperial dam 

from Morelos dam 

from Granby dam 

from Grand Valley dam 

16:26

13

TRANSPOSIÇÃO 
HÍDRICA EM/ENTRE 

BACIAS



Bacia do rio 
Colorado
Crescimento
de regiões
metropolitanas;

Abastece 40 
milhões de 
pessoas;

2,2 106 ha de 
áreas irrigadas; Albuquerque

Denver

Los Angeles

San Diego

Phoenix

Salt Lake City

Las Vegas

Shortage Sharing guidelines (USBR, 
2007)

Níveis do “Lake Mead”
Estados com prioridade

Prioridade de uso dentro de cada 
Estado
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SOLUÇÕES ADAPTATIVAS
Contribuições do Brasil: 
 Processo participativo

(governo, usuários, cidadãos)
 Valor econômico da água bruta

(independente do mercado)
 Priorização do abastecimento

público
 Lei unificada

 Soluções“soft-path” (↑eficiência ↑desenvolvimento)
 Brasil: PSA, Banco das águas, redução de perdas
 EUA: transferência de outorgas entre usos e usuários

Contribuições dos EUA
Gestão adaptativa (maleável

e experimental)
Gestão preventiva
Processo menos burocrático

Gestão estratégica de médio e longo prazo!16:26
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ETAPA DETERMINÍSTICA

“Esquema metodológico baseado nas água azul e 
verde para avaliação da segurança hídrica”
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Source:Falkenmark and Rockström, 2010

Gestão integrada:água-solo
Disponibilidade x Uso
Hotspots!
Environmental Flow
Requirement

BALANÇO DE ÁGUAS AZUL E VERDE
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Indicadores de segurança hídrica conforme níveis 
probabilísticos de disponibilidade ao longo do ano

Indicador de Vulnerabilidade Hídrica

Indicador de Escassez Hídrica

Provision-GW Median

 step.TimeFootprint-GW Potential
 Scarcity-GW

t)(x,

t)(x,

t)(x,


Provision-BW Median

Footprint-BW
 Scarcity-BW

t)x,(i,

t)(x,

t)x,(i,


)P30Provision(-GW

 step.TimeFootprint-GW Potential
 ityVulnerabil-GW

t)(x,

t)(x,

t)(x,


)30(P Provision-BW

nAbstractio-BW
 ityVulnerabil-BW

t)x,(i,

t)(x,

t)x,(i,
 Piores 

cenários!16:26
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INDICADORES DE ESCASSEZ e 
VULNERABILIDADE HÍDRICA
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ESCASSEZ VULNERABILIDADE

Padrões de Tempo e espaço:
Períodos secos (Abr-Set) x chuvosos (Out-Mar)

Sub-bacia A x Sub-bacia B



PROVISÃO DE ÁGUA AZUL

Q7,10EFRfair(Q90%)EFRmoderate(Q75%)EFRpresump. (80% Qmean)
100% atendimento de EFR!
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INDICADOR DE 
ESCASSEZ HÍDRICA

16:26

22

Uso consuntivo atual Uso consuntivo crítico

Padrões de Tempo e espaço:
Períodos secos (Abr-Set) x chuvosos (Out-Mar)

Sub-bacia A x Sub-bacia B



INDICADOR DE 
VULNERABILIDADE HÍDRICA

16:26

23

Captação de água atual Captação de água crítica



CONTRIBUIÇÕES
Integração de informações hidrológicas, 

ecossistêmicas e sociais

Avaliação do método EFR quanto ao balanço entre 
demandas sociais e dos ecossistemas aquáticos 

Avaliação sistemática de efeitos de mudanças no 
uso e disponibilidade hídrica

Avaliação espacial e temporal dos indicadores

Adaptações para outras escalas, condições 
climáticas e usos do solo e água;

Abordagem 
Robusta 

Operacionalmente 
viável

Abordagem 
Integrada 16:26
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ETAPA ESTOCÁSTICA

“Esquema metodológico empírico para 
avaliação de incertezas em águas superficiais” 
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DESAFIOS DOS GESTORES DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Incertezas na representação de processos 
hidrológicos e demandas hídricas humanas e 
ambientais;

variedade de opções e combinações de métodos 
e modelos;

Estratégias robustas não são necessariamente 
ótimas, mas funcionam em diversas situações;

Propagação de incertezas em indicadores

16:26
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Incertezas em/entre
modelos/métodos

ii) Dados observados de 
vazão

i) Estrutura do modelo 
hidrológico

iii) Análise de resíduos do modelo hidrológico p/ 
geração de intervalos de resultados do modelo

iv) Método de 
estimativa da vazão 
ambiental v) condições críticas 

de provisão

vi) demanda 
hídrica 

16:26
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HYMOD model
Concentrado
Conceitual
Matlab®
6 parâmetros
[Wagener et al., 2001]

SWAT model
Semi-
distribuído
Físico
ArcGis®
Nº parâmetros↑

[Arnold et al., 1998]
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INCERTEZAS NOS DADOS 
OBSERVADOS DE VAZÃO
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Análise de resíduos e geração de 
intervalos de resultados do modelo
Resíduos do modelo 

hidrol.(SWAT/HYMOD)

Bootstrap: Amostragem  
aleatória  c/ substituição N=1000

Distribuição empírica de incertezas a cada passo de tempo

Model-based(MB) x Block(BB)

Intervalo de confianca (95%)
- 2,5º e 97,5º Percentil

16:26
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Resultados agregados conforme
a performance do modelo de Coef. 
de correlação linear ajustado (radj)
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Propagação 
de incertezas 

através dos 
indicadores 

de segurança 
hídrica

Resultados
agregados

conforme a 
performance do 
modelo de Coef. 

de correlação 
linear ajustado 

(radj)
16:26
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CONTRIBUIÇÕES

Resultados dos indicadores de segurança hídrica:
intervalo de valores prováveis com específico grau de 

confiança 
X 

valores únicos como ocorre no esquema determístico.

Suporte para processos robustos de tomadas de decisão: 
incorpora várias opções metodológicas e fontes de 

incertezas

Abordagem 
Robusta 

Operacionalmente 
viável

Comunicação da 
imprecisão de 
resultados 

Abordagem 
Integrada 16:26
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CONTRIBUIÇÃO para a 
GESTÃO HÍDRICA!

Abordagem 
Robusta 

Operacionalmente 
viável

Comunicação da 
imprecisão de 
resultados 

Abordagem 
Integrada 

Gestão estratégica de 
médio e longo prazo16:26
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MUITOS AGRADECIMENTOS!!!

16:26

35

Contato:
dulce@sc.usp.br

mailto:dulce@sc.usp.br

